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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota 

ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah Selatan Kota 

Surabaya, dan dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Kota Malang merupakan Kota 

terbesar kedua di Jawa Timur, Malang merupakan Kota yang bertetanggaan dengan 

Kota Batu, yang lebih dikenal dengan Kota Wisata Batu. Kota Malang dikenal juga 

sebagai Kota Pendidikan, karena memilki beberapa perguruan tinggi Negeri dan 

Swasta yang cukup terkenal seperti, Univ.Muhammadiyah Malang, Univ. Islam  

Negeri Malang, Univ. Negeri Malang, Univ. Brawijaya, Univ.Islam Malang, Univ. 

Merdeka, Univ.Budi utomo, Univ.Widya Gamma, Univ.Gajayana, Univ.Tri Buana 

dan lain-lain. Beberapa Universitas yang disebutkan merupakan sebagian besar 

Universitas yang terkenal di Kota Malang. Malang sebagai kota terbesar kedua yang 

ada di Jawa Timur, memiliki luas ± 110.06 km², serta merupakan kota Wisata dan 

Pendidikan. Tentunya memiliki beberapa permasalahan yang perlu kita perhatikan, 

baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kota Malang. Salah satunya 

adalah permasalahan transportasi, yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 

transportasi. Berupa ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kota Malang dalam hal transportasi. 

Kota Malang memiliki sarana transportasi berupa Taxi, dan Angkutan Kota 

(Angkot) yang beroperasi sesuai rute masing-masing. Sedangkan prasaran berupa 

terminal, dan akses jalan, yang menghubungkan lokasi yang satu dengan lokasi yang 
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lain. Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang pada tahun 2009 mencatat data jalan 

sebagai berikut: Jalan Nasional dengan panjang 14.46 km, Jalan Propinsi dengan 

panjang 48.95 km dan Jalan Kota dengan panjang 140.78 km. Dari data jalan Kota 

ada beberapa jalan yang merupakan akses penghubung kawasan pusat kota dan 

kawasan lainnya seperti; Landung Sari, Dinoyo, Sumber Sari dan Lain-lain.  

Jalan Veteran Kota Malang berhubungan langsung dengan beberapa jalan lain 

yaitu jalan Bandung dan Jalan Bogor yang lebih dikenal dengan kawasan Taman 

Makam Pahlawan. Kawasan ini juga dikenal sebagai pusat perbelanjaan karena 

terdapat duapusat perbelanjaan antara lain: Malang Town Square (Matos), MX. Serta 

dikenal dengan kawasan pendidikan, karena ada beberapa Kampus dan Sekolah 

seperti: Univ. Negeri Malang, Univ. Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, SMA 8 

Negeri Kota Malang dan SMP 4 Negeri Kota Malang, MAN 3, MTS 1 dan MIN 1 

dan lain-lain. Selain itu ada fasilitas putaran balik yang ada di kawasan ini, semua 

tentunya memberikan pengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas pada kawasan 

tersebut. Sehingga dari hasil survey terjadi beberapa konflik kendaraan antara lain: 

dari arah jalan Bandung dan jalan Bogor (Selatan) menuju jalan Veteran dengan 

volume 3969 kend/jam terjadi konflik bergabung (merging), dari arah jalan Bandung 

menuju jalan Veteran dan jalan Bogor (Selatan) terjadi konflik berpisah (diverging), 

dari jalan Veteran menuju jalan Bandung dan jalan Bogor (Utara) dengan volume 

kendaraan mencapai 2550 kend/jam terjadi konflik Berpisah (diverging). Sedangkan 

kendaraan dari arah jalan Bandung yang lurus ke jalan Veteran dengan kendaraan 

dari jalan Bogor Selatan yang ingin melakukan putaran balik terjadi konflik jalinan 

(weaving), karena setiap kendaraan membutuhkan waktu untuk melakukan jalinan. 
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Hal yang sama terjadi pada kendaraan dari jalan Veteran menuju jalan Bandung 

dengan kendaraan yang melakukan putaran balik kemudian menuju jalan Bogor 

(Utara) terjadi konflik jalinan (weaving). Sehingga kelancaran arus lalu lintas menjadi 

masalah di kawasan tersebut. 

Kondisi bagian jalinan jalan (eksisting) tampa simpang empat berlaku hingga 

Januari 2014, kemudian rekayasa lalu-lintas dilakukan dengan membuka simpang 

baru tampa lampu rambu lalu-lintas. Kemudian pada April 2014 dipasang lampu 

rambu lalu-lintas, dengan memberlakukan satu arah pada pendekat Utara kecuali 

angkutan umum penumpang, larangan lurus (Straight Turn) dan larangan belok kanan 

(Right trun) untuk pendekat Selatan, larangan belok kanan (Right Turn) untuk 

pendekat Timur, serta larangan belok kiri (Left Turn) kecuali angkutan umum 

penumpang pendekat Barat, dan larangan belok kanan (Right Turn) untuk pendekat 

Barat. Karena desakan masyarakat yang tidak menginginkan satu arah pada pendekat 

Utara yang berpengaruh pada jalan sekitarnya, pemerintah Kota Malang melakukan 

perubahan kebijakan pada Desember 2014 dengan memberlakukan dua arah pada 

pendekat Utara, mengijinkan kendaraan lurus (Straight Turn) dari pendekat Selatan, 

dan mengijinkan kendaraan belok kiri (Left Turn) pendekat Barat. 

Melihat kondisi di atas, maka perlu dilakukan studi evaluasi kinerja bagian 

jalinan tunggal Jl. Veteran dan simpang empat bersinyal, Jl.Veteran-Jl.Bandung-Jl. 

Bogor Kota Malang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian diatas dapat di identifikasi beberapa masalah diantaranya :  

a) Kendaraan dari jalan Bandung harus melakuakan putarann balik terlebih dahulu 

untuk menuju jalan Bogor (Utara), sehingga terjadi konflik jalinan. 

b) Ada konflik kendaraan dari arah jalan Bogor (Selatan) lurus dengan kendaraan 

dari jalan Bogor (Utara) belok kanan.  

c) Terjadi penumpukan kendaraan pada pendekat Selatan karena kendaraan dilarang 

belok kiri langsung (LTOR) 

1.3 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana kinerja jalinan jalan di Jl.Veteran Kota Malang April 2014? 

b) Bagaimana kinerja simpang empat bersinyal Jl.Veteran–Jl. Bandung Kota Malang 

April 2014? 

c) Bagaimana kinerja simpang empat bersinyal Jl.Veteran–Jl. Bandung Kota Malang 

Desember 2014? 

1.4 Batasan Masalah 

a) Tidak menganalisa dampak lingkungan yang terjadi serta dampak biaya 

operasional kendaraan (BOK) 

b) Tidak membahas perubahan arah aliran kendaraan 

1.5 Tujuan Studi 

a) Mengetahui kinerja jalinan jalan di Jl.Veteran Kota Malang April 2014. 

b) Mengetahui kinerja simpang empat bersinyal Jl.Veteran–Jl. Bandung Kota 

Malang April 2014. 
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c) Mengetahui kinerja simpang empat bersinyal Jl.Veteran–Jl. Bandung Kota 

Malang Desember 2014. 

1.6 Manfaat Studi 

Studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada 

instansi terkait dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas di Kota Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


